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  295-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:36) . (  صورته على آدم هللا خلق(  حديث في حوار - 1

  ) 00:22:40(  ؟ تتزوج أن أرادت عندما عنھما هللا رضي طالب أبي بن علي بنت كلثوم أم ساقي كشف صحة ما - 2

  ) 00:24:32(  ؟ أحياناً  أو باستمرار عليھا يحافظ فھل سنة الضحى ص=ة - 3

. (  ومناقشتھا فيه العلماء أقوال بيان مع)  صورته على آدم خلق(  حديث على تيمية ابن اGس=م شيخ ك=م من قراءة - 4

00:26:10 ( 

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

  هذه ما يعتربها أخطاء يا شيخنا ؟: احلليب 

  !اهللا أكرب  :الشيخ 

أخطاء مطبعية ، وأشياء إضافات فيها تقرير الشيخ ابن باز وختمه وتقريره وكل شيء ، واحلقيقة أنا  :السائل 

يخ علي احلليب قبل ما آتيك أن هناك علة خامسة يف احلديث وذكرها يعين أن عطاء مل يسمع من ابن ذكرت للش

عمر وقال ذلك ابن املديين قال رآه يطوف يف البيت ولكنه مل يسمع منه ، ذكر ذلك العالئي يف جامع التحصيل 

.  

  هذه العلة من يذكرها ؟ :الشيخ 

  .نتناقش يف املوضوع قال أنا وجدت هذه العلة يعين واهللا أحد اإلخوة أنا وإياه  :السائل 

راجعت شيخنا جامع التحصيل راجعته شيخنا اليوم فيقول أنه رأى عددا من الصحابة ومل يسمع منهم ، : احلليب 

  .نقل عن علي بن املديين ، الشيء يلي تفضل به أخونا الكرمي أنه رآه يطوف يف البيت ومل يسمع منه 

  تقول ما مسع من أحد من الصحابة بتقول ؟منه لكن ب :الشيخ 

  ...عندك جامع التحصيل وتشوف العبارة األدق : احلليب 

  عساك كتبت شيء إن شاء اهللا يف املوضوع ؟ :السائل 



  .ال  :الشيخ 

  ...واهللا شيخنا بعضهم يقول إن هذا قول اجلهمية  :السائل 

  أيش هو قول اجلهمية ساحمكم اهللا ، ما هو ؟ :الشيخ 

  .أن من أعاد الضمري على أدم  :سائل ال

  هذا قول اجلهمية ؟ :الشيخ 

  .يتمسكون بقول إمام أهل السنة واجلماعة أمحد بن حنبل  :السائل 

خلق اهللا آدم على صورة ( ال ، ما يقول هذا اإلمام أمحد ، اإلمام أمحد  ما تكلم على حديث  :الشيخ 

  أليس كذلك ؟ اإلمام أمحد ما يصحح هذا احلديث ، )الرحمن 

  .كذلك   :السائل 

( طيب اسرتحنا من هذا احلديث إذا ، من جهة أن إمام السنة اإلمام أمحد مل يصححه ، نعود للتأويل  :الشيخ 

  هكذا الرواية الصحيحة أليس كذلك ؟ )خلق اهللا آدم على صورته 

  .نعم  :السائل 

اإلمام أمحد أن هذا قول اجلهمية ، طيب هل من طيب الضمري إذا أعدناه إىل آدم تروى الروايات عن  :الشيخ 

  قول اجلهمية خلق اهللا آدم على صورته ، طوله ذراعا ؟

  .ال  :السائل 

  قول من هذا ؟ :الشيخ 

  .هذا قول الرسول عليه الصالة والسالم  :السائل 

  إذا فأنا جهمي ؟ :الشيخ 

  .ال ، أنت لست جبهمي  :السائل 

  إذا من هو اجلهمي ؟ :الشيخ 

  .اجلهمي هو الذي ينكر صفات الرب جل وعلى  :لسائل ا

  طيب إذا ملاذا تشعرون بأمهية املوضوع أن اإلمام يقول إنه من أرجع الضمري إىل آدم فهو قول جهمي ؟ :الشيخ 

  يقولون أي صورة كانت آلدم قبل أن خيلق عليها ؟ :السائل 

م وقلت بأن هذا هو قول الرسول ، فإذا ماذا نقول ما تناقش اآلن بعد أن آمنت معي بقوله عليه السال :الشيخ 

  ؟ الضمري راجع ملن ؟



  .يرجع إىل آدم  :السائل 

حسنا ، إذا هم اآلن يقعون يف التشبيه ، إذا آمنوا ذا احلديث الصحيح وال سبيل هلم إال أن يؤمنوا معنا  :الشيخ 

إىل اهللا ، إذا خنرج  )على صورته ( ضمري األول  به ألنه يف صحيح البخاري فحينئذ طوله إذا أصروا على إعادة ال

بنتيجة طول اهللا ستني ذراعا ، وهذا هو متام التشبيه يلي قد يستوحيه بعضهم من إعادة الضمري إىل اهللا يف 

  .، هذا من متام التشبيه  )خلق اهللا آدم على صورته ( احلديث الصحيح أيضا 

جاء وال نتعرض لتأويله ، ما لنا أن نؤوله ، ويقولون أن من اّدعى  هم يقولون يا شيخ نثبت احلديث كما :السائل 

أن ظاهر هذا احلديث هو التشبيه فهذا مردود عليه وباطل ألن نصوص القرآن والسنة ال يكون ظاهرها التشبيه 

  ؟ ...ألا تنفي القرآن والسنة ما يبطل هذا ، فكيف يكون ظاهر القرآن والسنة الكفر 

  ن تقول إم يقولون ال نؤول صح ؟أنت اآل :الشيخ 

  .نعم ، ما لنا أن نؤوله  :السائل 

ليس لنا أن نؤول ، هل تعين ذا النفي وإمنا كان هذا مل يصدر منك وإمنا هو أشعر متاما أنه حكاية  :الشيخ 

  .منك 

  .نعم هو كذلك  :السائل 

كافر ، ماشي ؛ فأنت تقول عنهم ليس لنا أن ونقل منك وتربيرا ملثل هذا النقل نقول ناقل الكفر ليس ب :الشيخ 

نؤول ، ماذا يعنون ليس لنا أن نؤول هل يعنون ليس لنا أن نفسر ؟ وبالتايل ليس لنا أن نفهم ؟ وحينئذ نعود إىل 

  التفويض وما أظن يقولون ذا ؟

  ...هم يقولون يا شيخ  :السائل 

  .ولون ذا فإما أن تكون معي أو ال ال ، ال ، ال تشرح يل ، أنا قلت لك ما أظن يق  :الشيخ 

  .أنا معك  :السائل 

  فإن كنت معي ما حيتاج األمر بأن تعود وتقول يقولون فهل هم مفوضة يف هذا احلديث ؟ :الشيخ 

  .يلزمهم يا شيخ  :السائل 

  .يلزمهم فإذا  ... :الشيخ 

  ...لكن ال يقرون بذلك هم  :السائل 

ذه املشكلة ، أهل األهواء يلفوا وبدوروا تارة مؤولة ، تارة معطلة ، تارة مفوضة وهذه املشكلة يا شيخ ، ه :الشيخ 

، ليس هلم منهج مستقيم وأهل السنة وعلى رأسهم اإلمام أمحد وحنن من وراءه هم ليسوا مفوضة وليسوا مؤولة 



ية أي تفسريها ، باملعىن العلمي االصطالحي ، وليس باملعىن العلمي الذي يقول مثال ابن جرير يف تفسري اآل

  واضح ؟

  .واضح  :السائل 

طيب فأهل السنة ليسوا مؤولة مبعىن إخراج النص عن ظاهره إىل معىن ال يتبادر إىل الذهن أوال ، مث ال  :الشيخ 

  يوجد هناك قرينة علمية تضطرنا إىل أن نلجئ إليه ثانيا ، ماشي ؟

  .ماشي  :السائل 

  عىن مفسرون ، صح ؟إذا هم أهل السنة هم مؤولة مب :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

  إذا ماذا يفيد كالمهم حنن ال نؤول ؟ :الشيخ 

  .على املعىن البدعي  :السائل 

من  )خلق اهللا آدم على صورته ( على املعىن البدعي أحسنت ، اآلن نعود إىل عندنا احلديث األول  :الشيخ 

ق رب العاملني واملخلوق آدم عليه السالم ، صح أم حيث األسلوب العريب حيتمل إعادة الضمري إىل كٍل من اخلال

  ال ؟

  .نعم  :السائل 

  ...من حيث األسلوب العريب  :الشيخ 

  واملضروب ؟ :السائل 

  أين املضروب ؟ :الشيخ 

  .يف حديث آخر يعين يا شيخ  :السائل 

خلق اهللا آدم ( ا حنن نتكلم عن هذا احلديث إذا بتجيب حديث آخر نتكلم عليه ، حنن اآلن حديثن :الشيخ 

مش أنت بدأت احلديث نقال عنهم ؛ أعود ألقول نقال عنهم إنه هم يقولون الضمري هنا راجع إىل  )على صورته 

  اهللا ؟

  .نعم يا شيخ  :السائل 

طيب حنن ال نزال يف هذا املوضوع وأرجوا أن ال نشت عن املوضوع حلديث ثالث ، وأنا ال أقول هذا  :الشيخ 

 احلديث الثالث ، ال ، لكل مقام مقال ولكل دولة رجال ؛ فاآلن أعود ألقول الضمري يف هذا هربا من البحث يف

احلديث من حيث األسلوب العريب حيتمل أن يعود إىل اخلالق سبحانه وتعاىل وإىل املخلوق وهو آدم ، صح أم ال 



  ؟

  .نعم  :السائل 

ولعلك تعلم مثلي أن العلماء يقولون  )خلق اهللا ( األوىل فهم تركوا اإلعادة الثانية متسكا منهم باإلعادة  :الشيخ 

  إذا احتمل رجوع الضمري إىل مضمرين اثنني فاألوىل أن يعاد إىل األقرب ذكرا ،  معروف هذا لديك ؟

  .نعم  :السائل 

  فاألقرب ذكرا هو هنا يف احلديث اهللا أم آدم ؟ :الشيخ 

  .آدم  :السائل 

  .ه خلق اهللا آدم على صورت :الشيخ 

  .آدم  :السائل 

فإذا هنا يف لفتة نظر مهمة من حيث األسلوب العريب أن الضمري يعود إىل أقرب مذكور ؛ فإذا إنسان  :الشيخ 

من أهل السنة واجلماعة لسبب أو آخر أعاد الضمري ألقرب مذكور وهذا أسلوب عريب ملاذا يقال إنه جهمي ؟ 

من جهمي فعال ؛ أما إذا حصل من أهل السنة واجلماعة ، هذا ممكن أن يقال إنه جهمي إذا صدر هذا التأويل 

ال ينبغي أن يتهم بأنه جهمي ألنه أوال هو يف األصل سين وليس باجلهمي ؛ ثانيا استعمل اللغة العربية أنه يعود 

اد إىل ماذا ع )خلق اهللا آدم على صورته طوله ستون ذراعا ( إىل أقرب مذكور ؛ ثالثا وأخريا وهذا هو املهم 

الضمري األول ، هنا ضمريان الشك أن الضمري األول والثاين ال ميكن إدخال قلقلة بينهما فأحدمها يعود إىل 

  مضمر والثاين يعود إىل مضمر آخر ، وإمنا يعود كل منهما إىل مضمر واحد ؛ أنت معي أم شارد ؟

  .معك يا شيخ  :السائل 

ه ، صورته طوله ؛ إن أصروا بإعادة الضمري إىل اهللا فالضمري معي ؛ فإذا خلق اهللا آدم على صورته طول :الشيخ 

الثاين ملن يعود إىل اهللا ، من الذي يقول طول اهللا ستون ذراعا ؟ أليس هذا هو التشبيه ؟ أليس هذا هو الكفر 

بعينه ؟ ولذلك شيخكم هذا يف هذا الكتاب حاول االنفكاك من هذا اإليراد ، ما عاد أذكر كيف لف ودار 

أنت باعتبارك قريب من البحث هذا ، تذكر ماذا فعل ؟ أنا باقي يف ذهين أنه لف ودار يف احلديث  لعلك

  الصحيح لكن طاح وذهل من ذهين تفصيل ذلك ، فلعلك تذكر ؟

  تريد قوهلم يا شيخ حول احلديث ؟ :السائل 

  .ال ، أريد ما قال املؤلف التوجيري  :الشيخ 

  بأن الضمري يعود إىل اهللا ؟هو الشيخ ملاذا يقولون  :السائل 



طوله ستون ذراعا  )خلق اهللا آدم على صورته طوله ستون ذراعا ( ال ، ما موقفه من حديث البخاري  :الشيخ 

  ؟

  .ما تعرض هلذا يا شيخ  :السائل 

 ال ، تعرض ، كيف ال ؛ على كل حال حنن اآلن حبثنا يف هذا من باب التعاون على اخلري والرب والعلم :الشيخ 

الصحيح نفرتض أنه مل يتعرض كما تقول أو تعرض كما أقول ، فما يهمنا أصبت أو أخطأت ، أصبت أم 

خلق اهللا ( أخطأت ما يهمنا هذا ، يهمنا أنه ما موقف املسلم جتاه هذا احلديث املوجود يف صحيح البخاري 

  ما موقف الشيخ من هذا احلديث ؟ )آدم على صورته طوله ستون ذرعا 

موقف الشيخ يقول إننا نأخذ بالضمري األول ونعيده على اهللا ، والضمري الثاين نعيده على آدم ؛ ألن  :السائل 

  .الثاين ال ميكن أن يعاد على اهللا 

  هذا الذي كنا نتكلم كيف يصري هذا يف اللغة العربية ؟ :الشيخ 

  .عنده يصري يا شيخ  :السائل 

  ؟ ...عربية كهذا حىت نعم كيف ؟ هات نشوف يف مثال يف اللغة ال  :الشيخ 

ذكر شيخنا أحد اإلخوة تناقشت معه يف املسألة أو باألخرى تناقش معه الشيخ نسيم الرفاعي بوجودي : احلليب 

فقال تعزروه وتوقروه عائدة على  ))لتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيال (( فذكر قوله تعاىل تدليال على هذه 

  .عائدة على اهللا سبحانه وتعاىل ومها يف سياق واحد الرسول عليه السالم ، وتسبحوه 

  ومها ؟ :الشيخ 

  .يف سياق واحد  :السائل 

يف سياق واحد ، نعم لكن هنا خيتلف األمر متاما يف التسبيح ، لفظة التسبيح يف ذاا ال ميكن أن  :الشيخ 

  .يفسح جمال ، إرجاع الضمري إىل املضمر األقرب ذكرا 

  .يعين قاطع نعم نعم ، : احلليب 

  .بالشك   :الشيخ 

  .ومن املستحيالت كما يسمونه علماء الكالم : احلليب 

على كل حال أنا يهمين يف املوضوع شيء يف الواقع مهم أن أهل األهواء ما موقفهم بالنسبة للنصوص  :الشيخ 

حديث آحاد إىل آخره وخباصة إذا كانت حديثية وقد جيدون متنفسا يف التخلص منها أنه حديث يفيد الظن ألنه 

؛ فسبيلهم معروف إما التأويل للنص أو إنكاره إذا استطاعوا انكاره ما قَصروا بالقرآن ال ميكن هذا ألنه إذا أنكر 



شيء من القرآن انكشف أمره وخرج من امللة ؛ أما بالنسبة للحديث فبإمكام أن ينكروه وقد فعلوا ذلك كثريا ، 

ر ، موجود عندك فيما فعله الغزّايل هذا املعاصر ؛ فأهل السنة أحيانا يبدر من واملثال موجود يف العصر احلاض

خلق اهللا آدم على ( أحدهم ما ينكر على أهل األهواء وهو اللف والدوران على النص فنحن أمام هذا احلديث 

رجعان إىل أقرب ما موقفنا جتاه هذا احلديث إما أن نسلم بداللته الواضحة بأن الضمريين ي ) ...صورته طوله 

مذكور ؛ وإما أن نعطل احلديث ونقول هذه رواية شاذة ، أو ما شابه ذلك ، وأنا وجدت الشيخ التوجيري يكاد 

يصرح وال يبينه يف بعض األحاديث تكون يف الصحيح يشري إىل أنه يف شيء مثال هذا الكتاب احلجاب ما أدري 

  ه ضعف حديث اخلثعمية ؛ أليس كذلك ؟ما موقف هذا اإلنسان ، لكن أخونا علي ذكر يل بأن

  .نعم : احلليب 

أنا أقول وزره على شيخكم ؛ ألنه هو فتح الطريق هلذا الناشئ بأن يطعن يف احلديث الذي مل يسبق  :الشيخ 

ألحد من علماء املسلمني أن غمز من قناته ، كيف ذلك ؟ التوجيري قال يف لفظة أظن إما حسناء امرأة حسناء 

وضيئا ؛ يقول هذا تفرد به البخاري ، هو يقول أخرجه فالن وفالن وأظن أخذ التخريج من كتايب  أو الفضل كان

يف أثناء هذا التخريج يقول لك تفرد البخاري بكذا ؛ هذه غمزة ، غمزة ناعمة ناعمة لطيفة جدا ما هي صرحية ، 

؛ فأنا أذكر ولعله اآلن األستاذ  ميكن يأيت واحد جريء مثل هذا يفتح له الطريق فينطلق ويقول هذا حديث شاذ

  ؟ ...علي يوفق وخيرج الكالم هذا ، شوف الفهرس لعله مشري 

خلق اهللا آدم ( مرة جائب احلديث بس ما تطرق له بتمامه  يف كل املواضع أو يف معظمها  ...الفهرس : احلليب 

  .اهللا  يف موضع جايبه بتمامه لكن ما أشار إىل شيء لعله اآلن إن شاء )على صورته 

على كل حال هذه طبعة تكون  إن شاء اهللا منقحة ؛ أما الطبعة القدمية فيها شيء من هذا الكالم يلي  :الشيخ 

يشعر الباحث أنه هو مش أنكر صحته ، ال تفهموا مين هذا وإمنا لف ودار على معناه وبس خبالف حديث 

  اخلثعمية ؛ على كل حال ما عندك ؟

فائدة يا شيخ بالنسبة لعطاء أيش يقول يعين هذا متام الكالم ، قال عطاء ين أيب رباح قبلها حىت تتم ال: احلليب 

قال ابن املديين رأى أبا سعيد اخلدري يطوف بالبيت ورأى عبد اهللا بن عمر ومل يسمع منهما وال من زيد بن 

  ...ر أنه مسع على مثله وقال أمحد بن حنبل يعين ذك ...خالد اجلهين وال من أم سلمة وال من أم هانئ وال من 

  .معليش بارك اهللا فيك ما جيوز نقول إنه ما مسع من أحد من الصحابة  :الشيخ 

  .إطالقا نعم : احلليب 

  .بناء على هذه النصوص ، هذا الذي أردت التثبت منه  :الشيخ 



ضية ترجيح املرسل لكن هذا شيخنا تفيد حقيقة يف البحث يعين تنصيص قوله لعله ما ذكر وخباصة يف ق: احلليب 

  .على املسند يلي تفضلتم فيه تزيد البحث قوة 

  .صحيح  :الشيخ 

  .أي نعم : احلليب  

  

يا شيخ بالنسبة حلديث عمر رضي اهللا عنه ذكرت يف الصحيح ، يف األحاديث الصحيحة عن كشف  :السائل 

  ؟ ...ساق أم كلثوم وبالتايل وما عقبت يا شيخ 

  كشف أيش ؟  :الشيخ 

  .كشف ساقي أم كلثوم بنت علي عندما أراد أن يتزوجها   :السائل 

  أين ذكر هذا ؟ :الشيخ 

  .هذا يف الصحيحة  :السائل 

  .أي الصحيح  :الشيخ 

  .يف السلسلة الصحيحة اليت لك يف األول أو يف الثاين : السائل

ي أحفظ مين ، هذا معليش لكن هذا حنن ذكرنا يف بعض كتابنا ال أدري هل نشر هذا أم ال ميكن عل :الشيخ 

حنن اعتمدنا فيه على احلافظ بن حجر العسقالين وبعد ذلك ملا نشر كتاب املصنف لعبد الرزاق الصنعاين تبني يل 

أن يف إسناد احلديث انقطاعا وجزمت بأن هذه القصة ال تصح وأخذت على احلافظ ابن حجر العسقالين غري 

وهو ليس به ؛ فاخلالصة هذا كان ميكن من عشرين سنة ملا طبع أن فيه انقطاعا وْمها يف أحد رواته ظنه فالنا 

  قدميا لكن تذكر أين تكلمنا به ؟

  .يف الضعيف الثالث شيخنا ، أي نعم : احلليب 

  يعين بينا هذه احلقيقة ؟ :الشيخ 

  .م بينتها وأجبت أنه طبع يف كتاب كذا فليضرب عليه يف السلسلة الصحيحة ، وذاكر هناك تفصيل مه: احلليب 

  .غريه  :الشيخ 

  صالة الضحى سنة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم هل يداوم عليها أم ال ؟ :السائل 

في اإلنسان ثالثمائة ( من استطاع فال يقّصرن ، ومل ؟ ألن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول  :الشيخ 

اهللا ومن يستطيع أن يتصدق كل يوم وستون سالمى وعلى كل سالمي في كل يوم صدقة قالوا يا رسول 



إىل آخره ، وذكر من  ) ...بثالثمائة وستين صدقة ؟ قال إن لكم في كل تسبيحة صدقة وتحميدة صدقة 

هذه اخلصال اجليدة الطيبة مث قال يف ختام احلديث وجيمع لك ذلك كله ركعتا الضحى ، فهنيئا ملن يستطيع أن 

فيقوم ذا الواجب املعنوي اجلميل  كشكر هللا عز وجل على الّنعم اليت ال يواظب على هاتني الركعتني يف كل يوم 

من هذه  ))وإن تعدوا نعمة اهللا ال تحصوها (( : تعد وال حتصى كما نص يف القرآن الكرمي يف قوله عز وجل 

  .النعم منها السالمى ، فشكرا هللا على هذه السالمى فيصلي ركعتني 

  

من كالم شيخ اإلسالم الذي نقله من بيان تلبيس اجلهمية يف أكثر من نصف  شيخنا هو يبدوا ليس: احلليب 

الكتاب يعين أكثر من نصف الكتاب هذا مأخوذ من كالم شيخ اإلسالم من بيان تلبيس اجلهمية النسخة 

اهللا  خلق( فإن قيل قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم " املخطوطة فهو نشره والكالم لشيخ اإلسالم رمحه اهللا يقول 

آدم على صورته طوله ستون ذراعا فلما خلقه ، قال له اذهب إلى أولئك النفر من المالئكة فسلم عليهم 

يقول وهذا احلديث إذا محل على صورة اهللا تعاىل كان ظاهره أن اهللا طوله ستون ذراعا  ) ...واستمع ما يحيونك 

بار ، ومعلوم أن هذا التقدير يف حق اهللا باطل على واهللا تعاىل كما قال ابن خزمية جل أن يوصف بالذرعان واألش

قول من يثبت له حدا ومقدورا من أهل اإلثبات ، وعلى قول النفاة ذلك ؛ أما النفاة فظاهر ، وأما املثبتة فعندهم 

قدر اهللا أعظم وحّده ال يعلمه إال هو وكرسيه قد وسع السموات واألرض ، و الكرسي يف العرش كحلقة ملقاة 

  ؟ " ...الة ، والعرش ال يقدر قدره إال اهللا تعاىل وقد قال تعاىل بأرض ف

  .عفوا كأين مسعتك تقول كحلقة ، هو بالسكون أم بالفتح ؟ أنا أظن أنه حلقة  :الشيخ 

  ؟...صحيح شيخنا الكالم لكن يبدوا أن فيه بالفتح والتحريك لكن لكل واحدة معىن فأيهما : احلليب 

  .م هنا باجلزم ، نع :الشيخ 

جزاك اهللا خري شيخ ، يقول أما املثبتة فعندهم قدر اهللا تعاىل أعظم وحّده ال يعلمه إال هو سبحانه : احلليب 

وتعاىل وكرسيه وسع السموات واألرض والكرسي يف العرش كحلقة ملقاة يف أرض فالة ، والعرش ال يقدر قدره إال 

ره واألرض جميعا قبضته يوم القيمة والسموات مطويات وما قدروا اهللا حق قد(( : اهللا تعاىل وقد قال تعاىل 

  . ))بيمينه 

  .تعاىل اهللا عما يشركون  :الشيخ 

أي و اهللا ، وقد تواترت النصوص عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم من حديث أيب هريرة وابن عمر : احلليب 

ما السموات السبع " بن عباس قال ا )أن اهللا يقبض السموات واألرض بيديه ( وابن مسعود وابن عباس 



وإذا كان األمر كذلك كان أكرب  "واألرضون السبع وما بينهما وما فيهما يف يد الرمحن إال كخردلة يف يد أحدكم 

وأعظم من أن يقدر ذا القدر وهذا من املعلوم بالضرورة من العقل والدين ؛ قيل ليس ظاهر احلديث أن اهللا 

هذا ظاهره أو محله عليه فهو مفرت كذاب ملحد فإن فساد هذا معلوم بالضرورة طوله ستون ذراعا ومن زعم أن 

من العقل والدين كما تقدم ، ومعلوم أيضا عدم ظهوره من احلديث ، فإن الضمري يف قوله طوله عائد إىل آدم 

أولئك  مث قال طول آدم ستون ذراعا ، فلما خلقه قال له اذهب إىل )خلق آدم على صورته ( الذي قيل فيه 

النفر من املالئكة ؛ فهذه الضمائر كلها عائدة إىل آدم وهذا منها أيضا ، فلفظ الطول وقدره ليس داخال يف 

مسمى الصورة حىت يقال إذا قيل خلق اهللا آدم على صورته وجب أن يكون على قدره وطوله بل من املعلوم أن 

. ...فاوت العظيم يف جنس ذواما وقدر ذواما و الشيئني املخلوقني قد يكون أحدمها على صورة اآلخر مع الت

السموات والقمر يف صورة ماء أو مرآة يف غاية الصغر ويقال هذه صورا مع العلم بأن حقيقة السموات واألرض 

أعظم من ذلك مبا ال نسبة ألحدمها إىل اآلخر ، وكذلك املصور الذي يصور صورة السموات والكواكب 

ار بصورة ذلك مع أن الذي يصوره وإن شابه ذلك فإنه أبعد شيء عن حقيقته وقدره والشمس واجلبال والبح

فكل من يدخل الجنة على صورة ( واإلضافة تتنوع داللتها حبسب املضاف إليه ، فلما قال يف آخر احلديث 

إليه  ، هذا يقتضي مشاة اجلنس يف القدر ألن صورة املضاف من جنس صورة املضاف)آدم طوله ستون ذراعا 

وحقيقتهما واحدة ؛ وأما قوله خلق آدم على صورته فإا تقتضي نوعا من املشاة فقط ال تقتضي متاثال ال يف 

حقيقة وال قدر ؛ وأما الذين ظنوا أن الضمري يف قوله طوله ستون ذراعا ملا كان عائدا إىل آدم مل تكن له صورة 

على فساد ذلك ؛ وهلذا كان بعض احملدثني الذين ال يريدون  قبل ذلك خيلق عليها ، وذكرنا وجوه متعددة الدالة

أن حيدثوا بعض الناس ذا املعىن يقولون خلق آدم طوله ستون ذراعا ؛ فإن كان هذا يف بيان مقدار صورة آدم 

خلقه اهللا عليها ال يقال يف مثل ذلك خلق آدم على صورة آدم ، بل قد يقال خلق على هذه الصورة ، على هذه 

فة ؛ فإن هذا يف اللفظ ليس فيه إضافة تقتضي تقدم الصورة اليت خلق عليها بل فيه ختصيص وبيان للصورة الص

اليت كان عليها بعد اخللق مع أن هذا ال يصلح أن يقال يف هذا اللفظ ؛ ألن قول القائل خلق آدم وخلق آدم 

هو كوا ستون ذراعا فإن كان هذا يف بيان على صورة آدم أو على الصورة اليت كانت آلدم إذا أراد به التقدير و 

مقدار صورة آدم خلقه اهللا عليها ال يقال يف مثل ذلك خلق آدم على صورة آدم ، بل قد يقال خلق على هذه 

الصورة ، على هذه الصفة ؛ فإن هذا يف اللفظ ليس فيه إضافة تقتضي تقدم الصورة اليت خلق عليها بل فيه 

" كان عليها بعد اخللق مع أن هذا ال يصلح أن يقال يف هذا اللفظ ألن قول القائل ختصيص وبيان للصورة اليت  

إذا أراد به التقدير وهو كوا ستني ذراعا  "خلق آدم أو خلق آدم على صورة آدم أو على الصورة اليت كانت آلدم 



لالم أو اإلضافة يقتضي فإنه يقتضي كون املخاطبني يعرفون ذلك بأقل من هذا اخلطاب فإن اخلطاب املعّرف با

تقدم معرفة املخاطبني بذلك املعرف ومعلوم أن املخاطبني مل يكونوا يعلمون طول آدم وهذا ال يصلح أن يقال يف 

القدر وما ذكر يف سورة آدم من كونه أو كونه خلق ابتداء وحنو ذلك ، إذ هذا معلوم خبالف القدر فعلم احلديث 

ى صورته وأن طوله ستون ذراعا ، ليس هذا التقدير هو تقدير الصورة اليت خلق أخرب فيه جبملتني أنه خلق آدم عل

  ...عليها حىت يقال هي صورة آدم ، رمحه اهللا شيخ اإلسالم ابن تيمية 

إنه باقي يف ذهين أن الشيخ التوجيري متعرض هلذا وأنه أعاد الضمري األول إىل اهللا ، والضمري الثاين إىل  :الشيخ 

ي ذكره الشيخ ، ما أعتقد يعين أحد يستطيع أن يأيت بأكثر منه ؛ لكن مع ذلك يف هذا املعىن آدم ، هذا الذ

  .. الغري متبادر حينما يسمع اإلنسان خلق اهللا آدم على صورته طوله ستون ذراعا 

  ...يقولون يا شيخ إن القرآن والسنة دلت على عدم عود هذا على اهللا ، وكل إنسان  :السائل 

سألة اليت ما فيها خالف ما حتتاج إىل تفصيل بارك اهللا فيك ، فالشيخ هنا أبدع يف هذا النفي وكما امل :الشيخ 

قلنا حنن آنفا بإجياز أنه ما أحد يقول إن طول رب العاملني ستون ذراعا ؛ لكن الضمري راجع إىل آدم فإذا كان 

نا أنه ما نتحمس يف الرد على املخالفني ، وال أمكننا أن نعيد الضمريين إىل كان حبثنا أيش هو ؟ احلقيقة كان حبث

تؤاخذين إذا صارحتك كما فعل عبد اهللا ولو أنه حكى عن غريه قال يقولون إن هذا أيش ؟ جهمي الذي يقول 

  .إن الضمري على صورته يعود إىل آدم هذا قول من ؟ قول جهمي 

  .لكن ال يقولون األلباين جهمي يا شيخ  :السائل 

ا ما يهمين شخصي بارك اهللا فيك ، ما أنا إال رجل من هؤالء املسلمني وإذا كان األلباين املتشبع هذا أن :الشيخ 

بعقيدة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصاحل يقول ذا القول وبتقول أنت ما بقولوا عنه شخصيا ؛ لكن يا 

إذا قال هذا القول إنه جهمي ؟  ترى يلي هو حول العقيدة الصحيحة يقدم رجال ويؤخر أخرى ما يقولوا عنه

بالطبع يقولون عنه إنه جهمي فهذا التحمس مع جمال وإمكانية إعادة الضمري بدون أي تعطيل ، إىل آدم مع 

التمسك بالرواية األخرى دون اضطراب الضمري األول راجع إىل اهللا ، والضمري الثاين راجع إىل آدم ، مادام يف 

أن يتعرض هذا املتمسك ذا اال أو الدائر يف هذا اال دون أن يتعرض لنفي جمال هنا إىل هذا املعىن دون 

صفة من صفات اهللا تبارك وتعاىل ، ملاذا هذه احلرارة وملاذا هذا التشدد أن يقال إن هذا تفسري أو تأويل من قال 

  .به فهو جهمي 

  أجيب يا شيخ ؟ :السائل 

  .تفضل  :الشيخ 



ف الصاحل رمحهم اهللا وهم الذين أتوا لنا ذا احلديث فسروه ذا التفسري ؛ فنحن إذا يقولون ألن السل :السائل 

قلنا إن الضمري يعود على آدم خالفناهم ويقولون منهم ابن تيمية رمحه اهللا والذهيب وإسحاق وأمحد بن حنبل 

قولون من من السلف قال رمحهم اهللا كلهم جيمعون ويذكرون يف طبقات احلنابلة ويذكرون ويذكرون من السلف وي

  إن الضمري يعود إىل آدم غري ابن خزمية ؟

  معليش هنا يأيت سؤال ، هل هذا أمر متفق بني السلف ؟ :الشيخ 

  ...هم يقولون إن السلف أنكروا  :السائل 

 ال ، ال تقل يل هم ؛ ألنه أنا فاهم أنك أنت نصبت نفسك للحكاية عليهم فال تزداد يف التحفظ ، هم :الشيخ 

حسن ؟  ...يقولون هم يقولون هم يقولون ، ال ختشى أنا سأعرف أنه أول حديثك وآخره حكاية عن غريك 

  .اسرتيح 

لكن أنا عندي شيء يا شيخ ، إن الذي يسألين أفهم منه أمرين اثنني ، األمر األول أنه يريد مثال من  :السائل 

  ...صريح ذا الذي اعتقده هذا وإن أراد ما يعتقده غريي فيطلب مين الت

حسن ، هذا احتمال أليس كذلك ؟ كما تقول أنت ، فنحن نرحيك منه ونضعك وجه لوجه أنك  :الشيخ 

حاكي وليس متبين ، أنا أقول حاكي باللغة العربية ، أيش معناه ؟ حكى فالن عن فالن ، قد حيكي صدقا قد 

مجل متكررة ، أنا فاهم أنك حتكي وال  حيكي كذبا ، قد ، قد إخل ؛ فأنت من شان يكون كالمنا ما يدخل يف

  تتبىن ، ماشي ؟

  .خريا يا شيخ  :السائل 

  .ماشي ؟  :الشيخ 

  .ماشي  :السائل 

  ال تعد علي كالمك ؛ لكن أعد علي ، أعد علي ما سألتك هل هذا أمر متفق عليه ؟ :الشيخ 

  .متفق عليه يف القرون الثالثة  :السائل 

نت ، نقول لك دع احلكاية وقل ما تعتقد ، ما أعتقد أن قولك صواب يف أي ما أظنك اآلن بقى أ :الشيخ 

  .القرون الثالثة 

  .ال يف القرون الثالثة مل يتفقوا على هذا  :السائل 

  .ها ، أنا فهمت خالف ذلك  :الشيخ 

  .ذلك قوله شيخنا : احلليب 



  أتريدين حاكيا أم تريدين معتقدا ؟ :السائل 

  ا كنت حاكيا أسألك اآلن بالنسبة للحكي هل هم يقولون إن هذا أمر متفق عليه ؟ال ، أنا أسأل إذ :الشيخ 

  .نعم ، وذكر ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف رده على الرازي  :السائل 

  .طيب بس هذا خطأ ، خطأ إما منك وإما من ابن تيمية  :الشيخ 

  ...ال ، ابن تيمية  :السائل 

  .، وما صربك إال باهللا ، أنا أذكر وال أعتد مبا أذكر ألين شيخ كبري  ال ، اصرب شويه :الشيخ 

  .حفظك اهللا ورعاك  :السائل 

  أنا أذكر أن ابن تيمية حكى قول ابن خزمية ، أال تذكر معي وأنت شاب بالطبع ؟ :الشيخ 

ىل آدم كما ذكر اإلمام وزيادة يقول شيخ اإلسالم ونقله منه أو عنه ، وأما قول من قال الضمري عائد إ: احلليب 

أمحد عن بعض حمدثي البصرة ويذكر ذلك عن أيب ثور فهو إىل آخره يعين أنه قول أيب ثور وقول حمدثي أهل 

  ...البصرة من أهل احلديث فضال عن قول ابن خزمية فيما بعد 

  .إذا عرفنا فاسرتحنا  :الشيخ 

  .عفوا يا شيخ  :السائل 

  تزال حتكي عن غريك ؟ اآلن حتكي عن نفسك أم ال :الشيخ 

  .أحكي عن نفسي وعن غريي يف نفس الوقت  :السائل 

  ...ال ، يكفينا أنت  :الشيخ 

يا شيخ الشيخ ابن تيمية رمحه اهللا ذكر أن هذا عن حمدثي البصرة وأنا هذا ذكرته الشيخ علي قبل أن  :السائل 

  ... آيت ، ذكر ذلك عن أيب ثور رمحه اهللا وكذلك أنا وجدت هذا الكالم

  .معليش ما يفيدنا هذا الكالم  :الشيخ 

  ...لكنه ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية هنا أيضا يف هذا الكتاب وقال إن هذا قول القرون الثالثة  :السائل 

  .بس خطأ  :الشيخ 

  ...يعين يقول وأمجعت القرون الثالثة على هذا  :السائل 

  .معليش يا أخي هذا خطأ ، هذا تناقض  :الشيخ 

  ماذا أفعل ؟ أيش ذنيب يا شيخ ؟ :ائل الس

وهل أنا أذنبك ، أنا ال أذنبك وال أؤثبك ؛ لكن أبني لك إن الذين يقولون ذا اإلطالق والعموم  :الشيخ 



  . ))ما جعل اهللا لرجل من قلبين في جوفه (( والشمول وما لك معي أنت اآلن  

  موم وهذا الشمول ؟أنا معك يا شيخ ، طيب الذين يقولون ذا الع :السائل 

  .متناقضون ، متناقضون يف أنفسهم  :الشيخ 

  .صدقت  :السائل 

  .ألنه يف جانب يقول هذا القول ويف جانب آخر يقول ما ينقضه ، ما أقول خالفه  :الشيخ 

  .إال إذا كان له اصطالح يف هذا  :السائل 

  .ال ، ال ما فيه اصطالح  :الشيخ 

  ؟ ...إذا  مراده الغالب  :السائل 

ما يف اصطالح لكن إذا بدك تسلك يف الدفاع عن ابن تيمية وغريه بطريق علماء الكالم فأنا أمدك  :الشيخ 

مبددي ، بأقول لك حط مضاف حمذوف تستقيم عبارة شيخ اإلسالم ، شو عبارته بالضبط ؟ قضية على هذا 

  أيش ؟

  .القرون الثالثة  :السائل 

  .ذوف أكثر القرون الثالثة ، هكذا خلصتها لك لشيخ اإلسالم القرون الثالثة ، حط مضاف حم :الشيخ 

ذكر يف معرض السياق عبارتني فيزيد أيهما يذكر العبارة األوىل ، هذا قول القرون الثالثة فهي على هذا : احلليب 

  .املعىن تصح ذه اإلضافة 

إذا قلت من أجل يعين إخراج  امسح يل بدي أستدرك ميكن على نفسي أو على األصح على لفظي ، أنا :الشيخ 

  .ابن تيمية من التناقض املكشوف أكثر بتقدير مضاف حمذوف ، فهذا بقوله من أجل ختفيف اخلطأ 

  .اهللا جيزيك خري : احلليب 

  .ولكن ليس صحيحا أيضا  :الشيخ 

  .نعم ، نعم : احلليب 

ا املعىن أن الضمري راجع إىل اهللا أكون يعين إذا قلت أنا اآلن ، إذا قلت أكثر القرون الثالثة على هذ :الشيخ 

أيضا خمطئا لكن أشد إغراقا يف اخلطأ أن أقول على هذا أهل القرون الثالثة ، فحنانيك بعض الشر أهون من 

  .بعض 

  طيب ليش شيخنا اخلطأ من باب الفائدة ؟: احلليب 

امح يف التعبري ، أكثر العلماء كذا ، من أين جاء االستقصاء ؟ هذا يقع فيه العلماء كثريا وهذا من التس :الشيخ 



من الذي أحصى أقوال العلماء يف كل قرن يعين هذا أقرب ما يكون إىل اّدعاء اإلمجاع الذي قال اإلمام أمحد 

، شيخ اإلسالم وقف على "من اّدعى اإلمجاع فقد كذب وما يدريه لعلهم اختلفوا " تلك الكلمة الرائعة جدا 

 ثور و إىل آخره ، جبوز يكون كما يقال يف الزوايا خبايا ، هؤالء يكون هلم يعين أمثلة حمدثي أهل البصرة وعلى أيب

أخرى من العلماء ، فلذلك يكون حىت ذا الرتقيع يف حد تعبريي أنا للعبارة أكثر بيكون كمان يف تساهل ؛ ألنه 

لوا كذا ، عّدوا هؤالء ؟ واهللا صعب أن يقال ألن هذه مسألة بدها حصر العلماء ، هؤالء قالوا كذا وهؤالء قا

  .هؤالء أكثر من هؤالء ، هذه عملية ال ميكن إمنا فيه تسامح يف التعبري يف تسامح يف التعبري 

يا شيخ هم حجتهم يف هذا أن السلف الصاحل تقبلوا هذه األحاديث وأمروها كما جاءت ومل يتعرضوا  :السائل 

 ؛ إذا حنن نقول كما قالوا إن الضمري يعود على اهللا وليسعنا ما وسعهم إىل تأويلها وقالوا إن الضمري يعود على اهللا

  ولنسكت عما سكتوا عنه وال نتدخل فيما ال يعنينا ؟

  .عادت حليمة لعادا القدمية ، هذا مثل قدمي  :الشيخ 

  .يعين هذه املسألة من أوهلا  :السائل 

  السابق ما هو املقصود بال يؤول ؟ يعين ال يفهم ؟ال ، معليش أنت بتقول ال نؤول ، يعود السؤال  :الشيخ 

  ...يفهم أن الضمري إىل اهللا سبحانه وتعاىل ؛ ولكن  :السائل 

  من الذي قال هذا ؟ السلف ؟ :الشيخ 

  .السلف  :السائل 

  أنت اآلن بتقول السلف لكن ما الفائدة بإعادة كالمك السابق ؟ :الشيخ 

أردت ترد عليهم نقول إن األمر ليس صحيحا أن السلف يقولون إن  الفائدة من هذا أن أنت إذا :السائل 

  .الضمري عائد إىل اهللا 

انتهينا من هذا ملا تعود إىل حكاية كالمهم لتحشرين مرة أخرى فأعود وأقول هذا ليس صحيحا وما  :الشيخ 

  الفائدة ؟

  أنا قلت إن هناك رد آخر غري هذا ؟ :السائل 

الذي أردت أن أقوله أنا احلقيقة من وراء هذا البحث هو الكلمة األوىل ملا  حسبك ، يكفي ، يعين :الشيخ 

سألتك هل هو متفق بينهم ؟ كان ينبغي اجلواب أن يكون ال ، مادام هو متفق فإذا أنا يف سعة من األمر ، ال 

فيها رأيان ، فإذا أكون غري سلفي ، أو أكون خلفي ؛ إذا تبينت رأي أيب ثور مثال وحمدثي البصرة مادام املسألة 

أنا أخذت بأحد الرأيني ويساعد عليه اللغة العربية أوال واملنهج السلفي ثانيا أي أنا ال أعّطل صفة من صفات اهللا 



، أنا أقول مثال هللا صورة ، شايف ، هللا صورة ، أخذا من حديث احملشر ؛ فأنا إذا أرجعت الضمري إىل آدم ما 

فإذا شو احملذور يلي يرتتب على واحد مثلي فيحاجج بقول املؤلف نقال عن  أنكرت الصورة بصورة عامة مطلقة ؛

ابن تيمية ، نقال عن اإلمام أمحد أنه من أرجع الضمري إىل آدم فهو جهمي ؟ ملاذا هذه احلرارة مادام املسألة فيها 

  خالف ؟

  .ألنك مل تعتقد أن هناك يف وجه شبه بني صورة آدم وصورة الرمحن  :السائل 

  ...كيف ال ، أنا أقول عربية وحديثيا بالنسبة للبخاري وكيف أنت تقول ألنك تعتقد   :خ الشي

  .ألنك مل تعتقد أن هنالك شبه بني صورة الرمحن وصورة آدم  :السائل 

  .أين تكلمت أم أنا ما مسعت  :الشيخ 

  .هم يقولون مشكلة أن هناك شبه بني صورة الرمحن وصورة آدم  :السائل 

  هم ؟من  :الشيخ 

القائلني بأن الضمري يعود إىل اهللا وجيب على السلفي وعلى املؤمن أن يعتقد هذا ، هذا الذي أفهمه أن  :السائل 

  .هناك وجه شبه ، ولكن هذا الشبه ال يقتضي التشابه من مجيع األوجه 

  هذا كالم ابن تيمية ؟ :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

  ذور الذي يرتتب على واحد مثلي يعيد الضمري إىل آدم ؟مش هذا املقصود عم أقول ما هو احمل :الشيخ 

  .هو هذا الذي ذكرته لك  :السائل 

  شو هو احملذور ؟ :الشيخ 

  .إنك مل تعتقد هناك وجه شبه بني صورة الرمحن وصورة آدم  :السائل 

  .كيف ما فهمت   :الشيخ 

أن هنالك وجها من  )على صورته  أن اهللا خلق آدم( شيخنا كأنه هو يثبت من احلديث يلي هو : احلليب 

الشبهة بني آدم ، بني صورة آدم وصورة اهللا سبحانه وتعاىل ، فإذا إنك فسرت هذا احلديث عائدا إىل آدم تنفي 

هذا الشبه ، أما إثبات الصورة فهذه مسألة ثانية ؛ فاآلن بصري عندنا مسألتني كما يقولون مسألة إثبات الصورة ، 

  .ها ؛ مسألة نوع املشاة املتفق بني صورة آدم وصورة اهللا هذه نفيتها فوقع احملذور اتفقنا حنن وإياكم في

  .هذه خطرية يا عبد اهللا  :الشيخ 

  .هذه املشكلة يا شيخ  :السائل 



  .هذه خطرية  :الشيخ 

ذا فإما يكون أنا أقول هلم يا قوم اتقوا اهللا ، وهم يقولون ال هذا معتقد السلف الصاحل ومن مل يعتقد  :السائل 

  .جهمي أو سلفي لكمه أخطأ كما أخطأ ابن خزمية 

  ...يعين من متام العقيدة إذا قلنا  :الشيخ 

معليش يا شيخنا ذكرنا أخونا سليم بعبارم بشكل أدق فيعين على ضوءها يكون ردك أوضح شيخنا إن : احلليب 

  .شاء اهللا 

، فآدم على صفة الرمحن أي أن آلدم وجه و للرمحن وجه و يقولون إن الصورة هنا ليست يعين معىن صفة : سليم 

آدم له وجه يليق بفقره ، واهللا سبحانه وتعاىل له وجه يليق جبالله وكماله ؛ فهم ال يقولون إنه يف تشابه بني صورة 

هم يوحي اهللا وصورة الرمحن أي أن آدم يشبه الرمحن ، ال ، يقولون إن الصورة هنا مبعىن صفة ؛ فاألخ ما ذكره عن

  .بأمر خطري 

  .أنا عم أقول له أمر خطري  :الشيخ 

أنا يا شيخ سألت التوجيري حفظه اهللا ورعاه وهدانا اهللا وإياه ، قلت له يا شيخ هل جتيز يل أن أفسر  :السائل 

ره كما هذا احلديث ذا التفسري الذي ذكره الشيخ سليم يعين يلي اآلن ذكره لنا ؟ قال ال ، ما لنا أن نفسره ، من

جاء ؛ قلت يا شيخ يقتضي التشبيه وإنكم تقولون قال هذا ليس بقولنا ومن قال بأن ظاهر هذا احلديث يقتضي 

  ...التشبيه فهو خمطئ وقد رد عليهم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف 

  .اآلن تناقض كالمك  :الشيخ 

  ...بني يقول يا شيخ أن هناك وجه مشاة يا شيخ بني آدم و  :السائل 

  .يا أخي اآلن نقلت عن التوجيري واحلمد هللا نفى أيش ؟ املشاة  :الشيخ 

ال يا شيخ هم أكثر من واحد وانقسموا إىل أقسام يف هذا احلديث ، هم انقسموا إىل أقسام ، منهم من  :السائل 

التأويل قالوا ال ما نأيت به ، يقول أن منر هذا احلديث كما جاء وال نفسره وال نؤوله هذا التأويل ، ذكرت هلم هذا 

  ...قلت هلم كصورته 

يعين هم مفوضة اآلن يف هذا القسم الذي أنت تتحدث عنه اآلن ونسميه رقم واحد يعين هؤالء مفوضة  :الشيخ 

  ؟

  .نعم لكن هم ما يعرتفون أم مفوضة  :السائل 

  .ال حول وال قوة إال باهللا  :الشيخ 



األول ، القسم الثاين اجتهدوا يف تأويل احلديث وقالوا إننا نقول إذا أعدنا  طيب يا شيخ هذا القسم :السائل 

الضمري على اهللا تعاىل أن هللا صورة تليق جبالله وعظمته وأن آلدم صورة ، وهنالك وجه شبه يف املعىن ولكن ال 

ط كما أن هللا صورة فإن يعترب هذا التشابه باملعىن يقتضي يف مجيع األشياء يعين وإمنا هو وجه من حيث اللفظ فق

آلدم صورة كما أن هللا جل وعال عينا فإن آلدم عني يعين من هذا الوجه يقولون ؛ قسم آخر منهم يقول ال نقول 

إن ( : إنه على صورة اهللا إضافة تشريف وأن هذا ال يقتضي املماثلة كما أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال 

، فهل يعين من هذا أن على صورة البدر أن صورهم كصورة القمر )در أول زمرة يدخلون الجنة على صورة الب

؟ قالوا ال ، هذا ليس مراد الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم وإمنا إضافة على صورته يعين يف جانب من احلسن 

لكمال يف والبهاء واجلمال وأنه يف أكرم خلق أن اهللا خلق آدم يف أحسن تقومي ، واهللا سبحانه وتعاىل له أيضا ا

صفاته ؛ وقال قسم منهم آخر إن هذا إضافة تشريف كأن تقول كعبة اهللا أو بيت اهللا ، ناقة اهللا ، هذا عندنا 

تقريبا يا شيخ أربعة أقسام ، إذا أضافوه إىل اهللا ينقسموا أربعة أقسام قسم يقول ما لنا أن نفسره ، منهم الشيخ 

  .التوجيري 

  .مفوضة  هؤالء أيش ؟ مفوضة ، قل :الشيخ 

  .مفوضة  :السائل 

  .قل مفوضة بدنا نفهم عليك ، أنا أريد أن أفهم عليك ماذا تقول  :الشيخ 

  .مفوضة  :السائل 

  .مش مسايرة تقول يل  :الشيخ 

  .ال مش مسايرة  :السائل 

  يعين أريد أن أفهم عليك بلفظة معربة عن ثالثة أربع كلمات ، هل تفهم عنهم أم مفوضة ؟ :الشيخ 

  .نعم يا شيخ أفهم ذلك  :سائل ال

  أم تفهم غري هذا ؟ :الشيخ 

  .ال ، أفهم هذا  :السائل 

  هذا هو ، القسم األول مفوضة ، ومن ِمن هؤالء ؟ :الشيخ 

  .الشيخ التوجيري  :السائل 

  من ؟ :الشيخ 

  .الشيخ التوجيري  :السائل 



  .التوجيري  :الشيخ 

  .جاء  قال ما لنا أن نفسره ، منره كما :السائل 

  أعوذ باهللا ، يعين عنوان الكتاب يكفيك ، هل هو مفوض ؟ :الشيخ 

  .ال ، يف هذه املسألة يا شيخ يفوض املعىن يقول منر احلديث كما جاء  :السائل 

يا أخي بارك اهللا فيك ال تعيد علينا الكالم منر احلديث كما جاء عند علماء السلف له معىن غري  :الشيخ 

  .التفويض 

  .نعم يا شيخ ، لكن يف هذا يلزمهم التفويض  :السائل 

فإذا خلينا عن كلمة املفوض ، خلينا عن التوجيري فيما حتكي أنت عنع أنه مفوض ، ال تقل إنه يقول  :الشيخ 

منر احلديث كما جاء ؛ ألنه حنن باعتبارنا سلفيني نفهم كلمة منر احلديث كما جاء أي ال نعطله وإمنا باملعىن 

تبادر إىل ذهن كل عريب منره وال نقعد ندندن حوله ونقع يف التشبيه أو نتأول فنقع يف التعطيل ، هذا العريب الذي ي

منره ؛ فأنت ال تنقل عن التوجيري لفظني متناقضني ، اللفظ األول كتلخيص ملا أنت فهمت منه أنه مفوض يف 

ابن تيمية يشرح لنا جزاه اهللا خري أنه مش  منره كما جاء ملا يذكره "منره كما جاء " هذا احلديث ، مث بتقول عنه 

  املقصود بدون فهم ، بينما التفويض معناه بدون فهم ؛ هل أنت معنا يف تفسري معىن كلمة التفويض ؟

  .أنا أفهم يا شيخ إن شاء اهللا معك  :السائل 

  دفها منرها ؟أنا أعرف أنك معنا كويس ، هل أنت معنا بأن كلمة التفويض ال يرا! سبحان اهللا  :الشيخ 

  .نعم معك يف هذا  :السائل 

  .كويس ؛ فإذا أنت اآلن متناقض   :الشيخ 

  ...لست أنا املتناقض وإمنا الشيخ هو املتناقض هو يذكر هذا ويذكر هذا ، وأنا نقلت ما قاله الشيخ  :السائل 

  لكن الكتاب ماذا يشهد كتابه ؟ أنه مفوض ؟ أنت قرأت كتابه ؟ :الشيخ 

  .قرأت كتابه  نعم :السائل 

  هل كتابه يدل أنه مفوض ؟ :الشيخ 

  فيما أعتقد أنا ؟ :السائل 

  .نعم أنت وليس غريك  :الشيخ 

  .أعتقد أنه مفوض يف هذه املسألة  :السائل 

فإذا ليش بتقول هو يقول هكذا ؟ إذا كتابه يقول بأنه هو مفوض وال يقول إنه مير هذا احلديث كما  :الشيخ 



  .جاء 

  .م وأنه هو زعم هذا نع :السائل 

  .وإن زعم بأنه مير احلديث كما جاء  :الشيخ 

  .فإن هذا ال يساعده  :السائل 

  .الذي يف الكتاب هذا الذي نقوله  :الشيخ 

  .نعم ال يساعده على هذا  :السائل 

  طيب ، دعنا اآلن من املفوضة ، حسن ؟ :الشيخ 

  .طيب  :السائل 

  ميكن هم القسم يلي ما عم نفهمه ، ما هو القسم الثاين ؟نأيت للقسم الثاين يلي حنن  :الشيخ 

يقولون إن قولنا إن الضمري يعود على اهللا سبحانه وتعاىل وأن صورة آدم كصورة اهللا سبحانه وتعاىل ال  :السائل 

من حيث  يلزم منه التشبيه وإمنا أن هللا صورة تليق جبالله كما أن آلدم صورة تليق به ، وإمنا صورة آدم كصورة اهللا

املعىن فقط يف جزئية من جزئيات املعىن فقط كما أن هللا وجه يليق جبالله فإن آلدم له وجه يليق بضعفه وعجزه 

  .هذا قوهلم أن هللا عني مثال وآلدم عني وهكذا 

  .طيب هذا القسم الثاين حنن نقول به  :الشيخ 

  .بس أنت قلت إن الضمري يعود آلدم ؟  :السائل 

  .ول باملعىن بصورة عامة مش قلت أنت كما له وجه ؟ له بصر وله مسع وله كل الصفات معليش نق :الشيخ 

  ما خنتلف يف هذا ؟ :السائل 

هذا الذي قلت لك وحنن نقول ذا أي نقول إنه ما فيه تشبيه بغض النظر عن الضمري يرجع آلدم أو  :الشيخ 

  .يرجع لرب العاملني 

حلديث ظاهر احلديث ال يساعدهم على هذا ألن ظاهره التشبيه إذا لكن شيخ يعين أقول إن لفظ ا :السائل 

أعدناه إىل اهللا سبحانه وتعاىل ، ظاهره التشبيه إذا أعدناه إىل اهللا ولكن إذا أعدناه إىل آدم ال يكون هناك تشبيها 

  ...يعين هذا تأويل منهم وليس هو من فهم السلف يعين السلف الصاحل رمحهم اهللا 

لينا حنفظ هذا القسم الثاين حىت نشوف القسم الثالث ما هو ؟ هذا ميكن سنعود إليه فيما بعد طيب خ :الشيخ 

  .القسم الثاين 

  .القسم الثالث قالوا إنه يعود إىل اهللا سبحانه وتعاىل ، الضمري يعود إىل اهللا ولكنه إضافة تشريف  :السائل 



  طيب القسم الرابع ؟ :الشيخ 

  ...القسم الرابع  :السائل 

  .هم ثالثة أقسام : سائل آخر 

هو قال األربعة ، أنا قصدي إذا قالوا بإرجاع الضمري إىل اهللا من باب التشريف كما ضربت أمثلة ناقة  :الشيخ 

اهللا بيت اهللا إىل آخره ، حنن نقول بذلك أيضا يعين ليس خلصوص تفسري احلديث وإمنا كمبدأ عام ، ما فيه مانع 

  باب التشريف ، ماشي ؟ أن ينسب إىل اهللا شيء من

  .ماشي  :السائل 

إذا حنن نرجع بقى للقول الثاين ، أنا فهمت منك آنفا أنه هم يريدون أن يفرضوا علينا أن الضمري يعود  :الشيخ 

  .إىل اهللا لنؤمن أنه هناك جزء من التشبيه ، هل هذا الفهم صحيح 

  .هذا قال به بعضهم  :السائل 

  ما أجبتين ؟ :الشيخ 

  ال يا شيخ عندهم أقسام وما هم واحد فقط ؟ : السائل

  .اهللا يهديك ، يا شيخ عبد اهللا لكن األقسام فهمناها ثالثة  :الشيخ 

  .ميكن يطلع هذا قسم رابع  :السائل 

  معليش لكن يف حدود الثالثة حنن واقفني يف الوسط اآلن ، صح أم ال ؟ :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

ط بني األول والثالث فهمت منك سابقا أم ليش بقولوا جهمي يلي بريد طيب فهذا القول الوس :الشيخ 

الضمري آلدم ألنه ما يقول بنوع من التشبيه ألن احلديث إذا أرجعنا الضمري إىل اهللا يعطي نوعا من التشبيه فيجب 

  .اإلميان به ، هكذا أنا فهمت 

  .الذي ذكرته اآلن  أنا أعطيك القسم الرابع يلي هو هذا ، القسم الرابع :السائل 

  ... :الشيخ 

  ...فتحت له الطريق يا شيخنا : احلليب 

  .طيب  :الشيخ 

  .القسم الثاين ما يقول هذا وإمنا القسم الرابع يقولون ذا  :السائل 

حسن أنا هذا يلي كان يف ذهين يف قسم الرابع وقد يكون هو الثاين وما يهمنا الرتتيب شايف ، والعلماء  :الشيخ 



يف آية خلق آدم  ))ليس كمثله شيء وهو السميع البصير (( نا يقولون هذا لف ونشر غري مرتب ؛ اآلن أحيا

  فجعلناه مسيعا بصريا ، صح ؟

  .نعم  :السائل 

هل يصح أن نقول يف نوع تشبيه ؟ أم هذا كما يقول شيخ اإلسالم يف كثري من هذه املواضع أن هذا  :الشيخ 

وصوف يأخذ من هذا اللفظ املشرتك املعىن الذي يليق به ؛ فاإلنسان قال تعاىل لفظ مشرتك ، لفظ مشرتك وكل م

  . ...يأخذ منه أن له عينني  ))فجعلناه سميعا بصيرا (( : 


